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Boh má dva aspekty, 
neviditeľný a viditeľný. 
Neviditeľnosť je sila, 
ktoré zahŕňa celý vesmír. 
Všade budete cítiť 
túto silu v práci. 
Ináč 
by strom nevyrástol – 
nie zo samotnej vody, 
ani zo slnečného svetla 
ani zo živín, 
ale z tejto sily Boha. 
Preto niekedy  
niektorí ľudia dokážu počuť, 
ako sa stromy zhovárajú. 
Alebo vidíte rastliny, 
zeleninu, keď dozrie, hovorí: 
„Prosím, poď a zjedz ma, 
aby som mohla 
dosiahnuť vývoj.“ 
Tak rastú; 
transformujú sa. 
Popri stromoch 
a všetkých veciach 
vo vesmíre 
existuje veľká sila. 
Okrem nášho fyzického tela, 
okrem vecí, 
ktoré poznáme  
zo svetských vedomostí, 
od našich učiteľov, priateľov, 
existuje veľká sila, 
ktorá vie všetko 
pred učením, 
ktorá existovala skôr, 
než sme sa narodili 
a bude aj naďalej existovať, 
keď zomrieme. 
To je to, čo voláme 
neviditeľný aspekt Boha. 
Stará sa o všetky veci 
mlčky ale mocne – 
je veľmi mocný. 
Zvířata jsou  
naši bratři a sestry. 
Je velice důležité, 
abychom věděli, jak  
s nimi žít harmonicky, 
a s respektem, 
protože jsou tady 

z určitého důvodu. 
Někteří   
ptáci nebo nějaká zvířata 
dělají v tomto světě 
speciální práci. 
Někteří odstraňují 
odpadky, například sup. 
Samozřejmě, s tím 
udělají také nepořádek, 
ale mají co do činění 
s celým životním prostředím. 
Udržují rovnováhu  
našeho ekosystému, 
ekologického systému. 
Vyvažují přírodu, 
aby byla atmosféra 
dobrá, čistá apod. 
Vše má svůj účel, 
například stromy jsou zde, 
aby dávali planetě kyslík. 
Bez stromů bychom zemřeli. 
Skutečně, ano – 
bez stromů zemřeme. 
Bylo by méně vody, 
protože by nebyly stromy,  
aby vázaly vodu, 
a udržovali ji, 
když je. 
Vše tedy  
na této planetě, včetně nás  
spolu navzájem souvisí 
a pomáhá si, 
aby byly naše životy zde 
spokojené a možné, 
pohodlně. 
Ale pokud to nevíme, 
zabíjíme sami sebe. 
Vždy, když vykácíme strom 
nebo zabijeme zvíře, 
zabijeme část nás samých. 
Musíme-li pokácet nějaký  
strom, zasaďme nové – 
zasaďme tři nové. 
Ale stejně, trvá to 
nějakou dobu, než vyrostou. 
Když tedy chcete vykácet 
nějaké stromy, musíte  
předem nějaké vysázet. 
Trvá to nějakou dobu, 
než má strom schopnost 

produkovat dobrý vzduch, 
a absorbovat to špatné. 
Trvá to dlouho. 
Tedy, velké a starší stromy 
mají větší schopnost, než 
mladší vysázené stromy, 
přestože vypadají, 
že jsou stejné velikosti. 
Rozumíte tomu? 
Stejně tak jako  
my, když jsme starší, 
máme více schopností, 
větší znalosti,  
včetně duchovní moudrosti, 
ne? 
Ano. Je to podobné. 
Každá malá čiastočka  
na Zemi je milodarom  
ľudstvu a všetkým druhom 
žijúcich bytostí  
na tomto svete. 
Aj strom vykonáva 
svoj účel. Vidíte? 
Bez týchto stromov 
by sme tu nemohli  
pohodlne sedieť v chládku 
a cítiť sa osviežení. 
Pretože stromy 
vytvárajú kyslík 
a určitú veľmi  
osviežujúcu atmosféru. 
Existujú stromy, ktoré sú 
dokonca lepšie než 
ostatné stromy. Napríklad 
v Indii majú strom,  
ktorý sa volá „neem“. 
Má liečivú silu. 
Keď sa posadíte 
pod strom „neem“ 
mnoho chorôb sa zmierni 
alebo sú vyliečené. 
Keď máte horúčku 
a sadnete si pod strom 
 „neem“, budete sa cítiť 
lepšie a osviežení. 
Preto mnohé ášramy v Indii, 
meditačné centrá v Indii, 
vysádzajú stromy „neem“ 
vo svojom okolí. 
A mnohí takzvaní 
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indickí mudrci a svätci 
si robia svoj príbytok 
pod stromom „neem“ 
alebo si pod strom „neem“ 
sadnú, aby tam pracovali 
alebo sa rozprávali 
so svojimi žiakmi, 
alebo len meditovali 
a posilnili sami seba. 
Šákjamuni Budha 
asi nemohol nájsť 
strom „neem“, preto si musel 
sadnúť pod strom bódhi. 
Pravdepodobne  
v tom čase nevedel  
o strome „neem“; 
nikto mu to nepovedal. 
Bola som v Indii dlhý čas, 
takmer rok, 
než som sa dozvedela 
o vlastnostiach stromu  
„neem“. Nedozvedela  
som sa to okamžite; 
keby mi to nejaký 
majster nepovedal, 
nevedela by som to. 
Ale v Indii mnoho ľudí 
vie o strome „neem“ – 
väčšina ľudí to vie – 
a volajú ho „neem-dži“. 
„Dži“ znamená veľký. 
Prípona „dži“ je pripájaná 
k svätým osobám, 
veľkým osobnostiam 
a pridali ju aj stromu; 
aj rieke Ganga, a tak hovoria 
Ganga-dži, neem-dži, 
niekedy stone-dži, bird-dži. 
Ak sa svetová populácia 
pripojí k vegetariánskemu 
kruhu – aspoň 2/3 z nich, 
ku zelenej technológii, 
ochrane lesov, 
pestovaniu stromov, 
organickému pestovaniu, 
šetrnému životnému štýlu – 
každé malé úsilie pomôže. 
Chcela by som ale viac, 
aby sme mali záruku. 
Takže pokračujte v tom, 

čo robíte. 
Taktiež si stále predstavujte 
pozitívny obraz 
dobrého sveta. 
Svet, aký chcete, aby bol, 
v ktorom všetci žijú v mieri, 
láske a bezpečí – 
vegánsky svet, 
nebeský príbytok, 
kde sa všetky bytosti 
tešia zo života bez strachu 
zo seba navzájom, kde sa 
so všetkými zaobchádza 
s vľúdnosťou a rešpektom. 
Len si to všetko predstavujte. 
Ahoj, Majsterka. 
Ahoj. 
Ďakujeme, 
že ste tu s nami. 
Ďakujem, že ste tu vy 
so mnou. 
Áno. 
Nedávno naši zasvätení 
pravidelne navštevovali 
pouličné trhy v New Yorku 
a ďalšie aktivity, 
aby rozdávali SOS letáky, 
umiestnili sme 
reklamy na autobusy 
a usporiadali prezentácie 
vegánskeho varenia. 
Snažíme sa proste čo 
najlepšie rozšíriť informáciu  
o globálnom otepľovaní 
a vegetariánske posolstvo. 
Spozorovali sme mnohé 
pozitívne zmeny, ako v tom  
pokračujeme. Viac ľudí 
je vnímavejších 
na myšlienku naliehavosti 
globálneho otepľovania. 
Dobre. 
Viac ľudí 
sa stane vegetariánmi 
alebo si budú vedomejší, 
že vegetariánstvo pomáha. 
Taktiež viac ľudí 
rado pozerá 
Supreme Master TV, 
keď sme ju púšťali 

na uliciach. 
To je veľmi dobré. 
Tiež sme spozorovali 
mnohé pozitívne zmeny 
vo vládnej politike. 
Napríklad v New Yorku, 
primátor mesta Bloomberg 
zaviedol dobrú 
zelenú politiku v meste. 
Všetky mestom vlastnené 
autá a dokonca taxíky 
sú zmenené za hybridné autá. 
A bolo vysadených 
mnoho stromov 
neďaleko metra. 
Ďalej je tu nová politika 
vyžadujúca, že každý 
nový alebo rekonštruovaný 
dom musí mať vysadený 
určený počet stromov 
na priľahlom pozemku. 
Takže myslíte si, Majsterka, 
že všetky tieto pozitívne 
zmeny, ktoré vidíme, 
naznačujú rýchly rast 
úrovne vedomia 
ľudí vo svete? 
Stane sa planéta Zem 
čoskoro fyzickým Nebom? 
Dobre teda, 
neviem ako skoro, 
ale dúfam, že čoskoro. 
Dúfam v to, v čo aj vy. 
Ale všetky tie  
pozitívne zmeny 
naznačujú vyššiu úroveň 
vedomia, 
ako sa svetová populácia 
stáva vedomejšou 
pominuteľnej podstaty 
života a toho, aká krehká 
môže naša planéta byť 
a uvedomujú si, 
že ich životné zvyky 
sa musia zmeniť. 
Takže sa teraz začínajú  
správať k životnému  
prostrediu s rešpektom. 
Začínajú viac voliť 
vegetariánsku možnosť. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1422_Dôležitosť stromov pre život na Zemi_I 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 3 / 3 

Je dobré to vidieť, 
a tak ďalej. 
Všetky tie zmeny sú dobré 
a ak urýchlime tento proces, 
na Zemi bude Nebo. 
Správne. 
Len sa zmeniť 
a stravovať sa vegetariánsky. 
Už to nemôže byť ľahšie! 
Samozrejme dúfam,  
že čoskoro budeme mať  
na Zemi Nebo, ak ale bude  
každý spolupracovať. 
Správne. 
Ďakujem vám, Majsterka. 
V Nepále a Austrálii 
sú tohtoročné lesné požiare 
vážne znásobené 
kvôli suchám. 
V Afrike 
obyvatelia Somálska, 
Etiópie a Sudánu, 
aby sme uviedli len pár, 
boli ochromení suchom. 
Podľa vyjadrenia OSN, 
rozširovanie púští, ktoré 
je často následkom ťažby 
príliš veľkého množstva  
stromov a škody vyplývajúce 
z takých aktivít ako je 
pasenie dobytka, 
ohrozujú blahobyt 
viac než 1,2 miliardy ľudí. 
Zásoby vzácnej čerstvej vody 
taktiež vysychajú, 
ako napr. zásobárne spodnej  
vody pod veľkými mestami 
Beijing, Dillí, Bangkok, 
a veľa ďalších regiónov 
ako je napríklad 
stredozápad USA; 
zatiaľ čo rieky Ganga, 
Jordán, Níl 
a Jang-c'-ťiang 
sú po väčšinu roka 
zmenšené na potôčik. 
Počas najhoršieho sucha 
za päť desaťročí v Číne 
boli stratené životne dôležité  
plodiny najmenej 

v 12 provinciách, 
čo krajinu stálo 
miliardy dolárov 
vynaložených na pomoc 
farmárom so stratami. 
Môžeme zastaviť  
odlesňovanie. 
Musíme zakázať  
odlesňovanie. 
Musíme pestovať  
viac stromov, samozrejme. 
Všade kde dochádza k erózii 
alebo je prázdna pôda, 
musíme pestovať stromy. 
Odlesňovanie je tiež 
do značnej miery poháňané 
produkciou mäsa, 
pričom OSN odhaduje, 
že odlesňovanie je 
zodpovedné približne 
za 20 % všetkých emisií  
za 20 % všetkých emisií 
skleníkových plynov. 
Takmer všetko odlesňovanie 
súvisí s produkciou mäsa. 
80 % vyrúbaného 
amazonského dažďového  
pralesa je vyhradených 
na pasenie dobytka, 
aby boli zvieratá 
pripravené na porážku 
a na zvyšku je pestovaná 
sója, ktorá je tiež používaná 
hlavne ako krmivo zvieratám. 
Takže zastaviť živočíšne 
produkty znamená chrániť 
naše vzácne lesy, 
pľúca Zeme 
a je to kritický faktor 
nášho prežitia. 
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